
Sprawozdanie

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.  
„Prawno-etyczne aspekty prześladowań chrześcijan  

w kontekście rezolucji Unii Europejskiej”,  
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,  

8 listopada 2011 r.

W dniu 8 listopada 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Opolskiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Prawno-
-etyczne aspekty prześladowań chrześcijan w kontekście rezolucji Unii Eu-
ropejskiej”. Organizatorem konferencji ze strony Uniwersytetu Opolskie-
go były Wydział Prawa i Administracji (Katedra Prawa Ustrojowego i Praw 
Człowieka) oraz Wydział Teologiczny. Ze strony Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w  Poznaniu organizatorem konferencji był Wydział Prawa i  Ad-
ministracji. Współorganizatorem Konferencji były również Centrum Do-
kumentacji Europejskiej WPiA UO, a  także Uniwersytecka Studencka 
Poradnia Prawna „Klinika Prawa” WPiA UO. Konferencja współfinansowa-
na była przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Rzecznik Praw Obywatel-
skich – prof. Irena Lipowicz, marszałek województwa opolskiego – Józef Se-
besta oraz prezydent miasta Opola – Ryszard Zembaczyński.

Podczas konferencji można było obejrzeć wystawę pt. „Droga Krzyżowa 
Kościoła prześladowanego”, będącą własnością organizacji „Pomoc Kościo-
łowi w Potrzebie”.

Podczas sesji plenarnej prelegenci wygłosili następujące referaty: prof. dr 
hab. M. Piechowiak, SWPS w  Warszawie: Wolność religijna wobec innych 
praw człowieka; prof. dr hab. T. Sokołowski, UAM w  Poznaniu: Ochrona 
dóbr osobistych w aspekcie naruszeń sfery religijnej; ks. dr hab. S. Łupiński, 
AP w Częstochowie: Wolność religijna a prześladowanie chrześcijan w Kon-
stytucji RP i wobec rezolucji UE; prof. dr hab. S. Rabiej, UO: Wolność religij-
na fundamentem dialogu ekumenicznego oraz prof. dr hab. A. Bieniek, UJ 
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w Krakowie: Między Koranem a wolą władcy – instytucjonalne prześladowa-
nia chrześcijan we wczesnym świecie islamu.

Impulsem do zorganizowania konferencji naukowej o tej tematyce było 
wydanie przez Parlament Europejski w  dniu 20 stycznia 2011  r. rezolucji 
w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania. Celem tej 
rezolucji jest przyczynienie się do ograniczenia przypadków prześladowań 
chrześcijan na obszarze UE i w krajach trzecich.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00. Dziekan Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UO prof. dr hab. P. Stec dokonał uroczystego otwarcia konfe-
rencji, podkreślając, że temat konferencji jest głęboki i aktualny, ale przede 
wszystkim cenny naukowo. Pan dziekan zaznaczył, że szeroko pojęte pra-
wa człowieka wymagają dokonywania rozważań z punktu widzenia wielu 
dziedzin nauk, a  kwestiami kluczowymi z  pewnością są kwestie wolności 
religijnej, relacji władzy państwowej i  państwa. Zwrócił uwagę, iż aktual-
nie zmienia się widzenie obowiązku państwa bezstronności światopoglądo-
wej i zapewnienie obywatelowi wolności przekonań. Następnie prof. dr hab. 
S. L. Stadniczeńko, kierownik Katedry Prawa Ustrojowego i Praw Człowie-
ka WPiA UO, przywitał zebranych gości, w tym prelegentów, reprezentan-
tów władz miasta Opola oraz województwa opolskiego, współpracowników 
i studentów.

Wystąpienie wprowadzające wygłosił prof. dr hab. S. L. Stadniczeńko, 
w  którym przedstawił ogólnie zarys problemowy konferencji oraz zakres 
problematyki poruszanej na sesjach szczegółowych. Profesor podkreślił, że 
konferencja kontynuuje tematykę podjętą na konferencji, która odbyła się 
w dniu 8 listopada 2010 r. w WPiA w Poznaniu nt. „Prawo wobec prześla-
dowań chrześcijan oraz innych prześladowań religijnych we współczesnym 
świecie”. Następnie przedstawił podstawowe regulacje aktów prawa mię-
dzynarodowego w  zakresie ochrony praw człowieka dotyczące gwarancji 
prawa do wolności myśli, sumienia, wyznania i  przekonań. Podkreślił, że 
jednym z zasadniczych celów rezolucji będącej tematem przewodnim konfe-
rencji jest podjęcie szerokich działań na rzecz zapobiegania w Unii Europej-
skiej i w krajach trzecich zjawisku prześladowania chrześcijan. Podkreślił, 
że przemoc na tle teologicznych sporów rodzi się nie z idei naukowych, lecz 
z woli człowieka. Zwrócił on również uwagę, że do zmian etycznych, moral-
nych, jakie są niezbędne dla realizacji głoszonych przez religie szacunku do 
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człowieka, pokoju i  sprawiedliwości, potrzebni są ludzie. To od człowieka 
bowiem zależy dalsze istnienie zjawiska prześladowań chrześcijan.

Przewodnictwo sesji plenarnej konferencji objął prof. dr hab. K. Szewior 
(UW), który następnie oddał głos prof. dr. hab. M. Piechowiakowi. Profesor 
wygłosił referat pt. Wolność religijna wobec innych praw człowieka, w któ-
rym wyjaśnił, w  jakim sensie wolność religijna jest prawem szczególnym 
z perspektywy Unii Europejskiej oraz jaki stosunek ma Unia wobec religii. 
Profesor zwrócił uwagę na sygnały normatywne, potwierdzające, że wol-
ność religijna jest szczególnym prawem – prawem niederogowalnym. Pod-
kreślił różnicę między wolnością religii a wolnością przekonań religijnych. 
Według profesora po raz pierwszy doszło obecnie do zadeklarowania relaty-
wizmu kulturowego. Profesor odniósł się również do wyroku Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie Lautsi i inni 
przeciwko Włochom (Skarga nr 30814/06). Zdaniem profesora Piechowiaka 
Trybunał nie uwzględnił, że wolność przekonań chroniona w drodze art. 9 
europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno-
ści nie może być rozumiana zbyt wąsko, muszą mieć one odpowiednią wagę 
i doniosłość.

Referat nt. Ochrona dóbr osobistych w aspekcie naruszeń sfery religijnej 
wygłosił prof. dr hab. T. Sokołowski, który na wstępie wyjaśnił definicję dóbr 
osobistych i problematykę ich naruszania na gruncie prawa cywilnego. Na-
stępnie profesor rozróżnił prześladowania na prześladowania w postaci dzia-
łania i w postaci zaniechania. Zdefiniował pojęcie „dyskryminacji”, a szcze-
gólności „dyskryminacji religijnej”. Wskazał na różnice pomiędzy wolnością 
myśli a wolnością religii, zaznaczając kwestie przestrzeni prywatnej wolno-
ści religijnej. Zwrócił uwagę na problem proceduralny stawiający pytanie dla 
nauki prawa cywilnego, a mianowicie: czy w kontekście naruszeń kierowa-
nych do nieokreślonego kręgu adresatów poszczególne podmioty mogą wy-
stępować z  indywidualnymi roszczeniami na gruncie aktualnych regulacji 
prawnych prawa cywilnego.

Kolejny z prelegentów – ks. dr hab. S. Łupiński w wystąpieniu nt. Wol-
ność religijna a prześladowania chrześcijan w Konstytucji RP wobec rezolucji 
UE podkreślił, że wolność religii to jedno z podstawowych praw człowieka, 
które swoim zakresem obejmuje również ateistów. Ksiądz dr Łupiński podał 
przykłady prześladowań chrześcijan na całym świecie np. w Iranie i Wiet-
namie. Podkreślił, że wolność religijna zajmuje ważne miejsce w Konstytucji 
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RP, jest ważnym elementem porządku społecznego, a za oczywisty i pożąda-
ny powinien być uznany dialog między religiami.

Ksiądz prof. dr hab. S. Rabiej w referacie nt. Wolność religijna fundamen-
tem dialogu ekumenicznego podkreślił, że wśród 200 mln prześladowanych 
każdego roku w 70 krajach mieszkańcy doświadczający tych prześladowań 
nie są mieszkańcami Unii Europejskiej. Podobnie jak przedmówcy, ksiądz 
profesor zauważył, że aktualnie poglądy ateistyczne mieszczą się w pojęciu 
wolności religii, a więc prawo do wolności religijnej dotyczy także tych, któ-
rzy nie identyfikują się z żadną religią, ani nawet nie chcą poszukiwać praw-
dy. Wyjaśnił pojęcia dialogu ekumenicznego ad intra i  ad extra. Zwrócił 
uwagę, że jeśli dialog ma być czytelny, to musi być dialogiem międzykultu-
rowym, w jakimś stopniu może dotknąć religii, choć raczej powinien to być 
dialog kultur, a nie dialog religii. Ksiądz profesor Rabiej na zakończenie wy-
powiedzi podkreślił, że warunkiem wstępnym dialogu ekumenicznego jest 
zawieszenie swojej wiary. Dialog nie rodzi się bowiem z taktyki, ale jest dzia-
łaniem mającym uzasadnić godność. Nie jest szukaniem porozumienia, bu-
dowaniem traktatów.

Ze względu na chorobę prof. dr hab. A. Bieniek nie przybył na konferen-
cję. Referat profesora pt. Między Koranem a  wolą władcy  – instytucjonal-
ne prześladowania chrześcijan we wczesnym świecie islamu został odczytany 
przez dr. P. Sadowskiego.

Po zakończeniu sesji plenarnej rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której 
wymieniono poglądy, spostrzeżenia i  wątpliwości co do kwestii poruszo-
nych w  wygłoszonych wystąpieniach. W  dyskusji głos zabrali ks.  mgr lic. 
K. Szeliga, dr P. Sadowski, prof. dr hab. T. Sokołowski, prof. dr hab. A. Łab-
no, ks.  prof. dr hab. S. Rabiej, prof. dr hab. M. Piechowiak, mgr I. Biśta. 
Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na konieczność poszukiwania znacze-
nia dialogu religijnego i dialogu kulturowego, znaczenia religii oraz dobra 
wspólnego, rozumianego w inny sposób przez prawo i ekumeników. Prof. dr 
hab. T. Sokołowski podkreślił, że zetknięcie kultur pozwala na lepsze rozu-
mienie tych pojęć, co w drodze poszukiwania ich znaczenia należy czynić. 
Prof. dr hab. A. Łabno zwróciła uwagę, że z perspektywy art. 25 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest poszanowanie autonomii, nieza-
leżności, bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopoglądo-
wych i filozoficznych, ale z uwzględnieniem przede wszystkim konieczności 
współdziałania dla dobra wspólnego. Pani profesor zauważyła, że art. 1 Kon-



259Sprawozdanie • Prawno-etyczne aspekty prześladowań chrześcijan...

stytucji powinien stanowić podstawę do wyznaczania dialogu kulturowego 
i dialogu religijnego. Do wypowiedzi pani prof. Łabno odniósł się ks. prof. 
Rabiej, który stwierdził, że poszukiwanie dobra wspólnego różni się z punk-
tu widzenia prawa i ekumenizmu, bowiem dla prawa istotne jest odnalezie-
nie dobra człowieka, natomiast ekumenicy poszukują czegoś wyższego. Prof. 
M. Piechowiak zwrócił ponadto uwagę, że istnieją wątpliwości co do zakre-
su pojęcia „religia”, natomiast celem dialogu jest wzajemna tolerancja, a nie 
jedność. Przedmiotem dyskusji stała się również kwestia krzyża jako symbo-
lu religijnego w miejscu publicznym.

Po zakończeniu przerwy, obrady kontynuowano w ramach drugiej sesji 
konferencji obejmującej trzy sekcje tematyczne:

1. sekcja prawna – pod przewodnictwem prof. dr. hab. T. Sokołowskie-
go;

2. sekcja prawnoetyczna – pod przewodnictwem prof. dr. hab. M. Pie-
chowiaka;

3. sekcja „Męczeństwo chrześcijan w  sztuce”  – pod przewodnictwem 
prof. dr hab. P. Maniurki (UO).

Obrady w pierwszej sekcji rozpoczęły się referatem prof. dr hab. A. No-
wickiej (UAM) pt. Wolność religii w świetle orzecznictwa ETPC ze szczegól-
nym uwzględnieniem wyroku Wielkiej Izby z  dnia 18.03.2011  r. w  sprawie 
Lautsi przeciwko Włochom. Pani profesor omówiła kontekst wydania tytu-
łowego orzeczenia i zwróciła uwagę, że kwestia krzyża w salach szkolnych 
nie znajduje w Polsce uregulowania prawnego w przeciwieństwie do Włoch. 
Stąd też kierowanie się rozstrzygnięciem ETPC w sprawie Lautsi wymaga 
rozróżniania tych rozwiązań systemowych.

W referacie pt. Represje podatkowe wobec kościelnej akcji charytatywnej 
w PRL dr hab. A. Szymański (UO) przedstawił zasady funkcjonowania sys-
temu fiskalnego w ujęciu historycznym i konsekwencje jakie te zasady od-
grywały, skutkując powstawaniem znacznych zaległości po stronie kościoła 
i  przejmowanie przez państwo nieruchomości należących do majątku ko-
ścielnego. Pan dr hab. Szymański zwrócił uwagę, iż przejawy dyskrymina-
cyjnych praktyk władzy ludowej przeciw Kościołowi ukazują tendencje, in-
tencje i motywy, jakie kierowały działaniem władzy.

W  kolejnym referacie pt. Ochrona przekonań i  praktyk religijnych pod-
czas konfliktów zbrojnych dr J. Stadniczeńko-Sinica (AP) zwróciła uwagę, 
że współczesne konflikty zbrojne nie mieszczą się w definicjach dotychczas 
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obowiązujących na gruncie prawa międzynarodowego. Podkreśliła, że wol-
ność przekonań i praktyk religijnych nie jest wystarczająco zabezpieczona 
wobec niejednorodnego ich respektowania.

Po tym wystąpieniu przewodniczący sekcji oddał głos mgr H. Bajorek 
(studentka UO), która wygłosiła referat pt. Stanowisko ETPC w kontekście 
art. 9 Konwencji w sprawach wnoszonych przez obywateli polskich. Referent-
ka przedstawiła m.in. zagadnienie wolności sumienia, mającej według ETPC 
znaczenie fundamentalne jako jedno z podstawowych praw człowieka, jako 
element podstawowy określający tożsamość religijną jednostek.

W następnym wystąpieniu mgr I. Biśta (UWr) pt. Współczesne rozumie-
nie wolności wyznania i sumienia w europejskim systemie ochrony praw czło-
wieka nawiązała do wcześniej przytaczanych definicji m.in. wolności, su-
mienia, przekonania, światopoglądu, swobody wyznania. Podkreśliła, iż 
w systemie europejskim wolność religii może być derogowalna.

Magister P. Zamelski (PO) w referacie Ochrona wolności religijnej w UE 
zwrócił uwagę na skomplikowane kwestie prawne, aksjologiczne i antropo-
logiczne związane z tym zagadnieniem, przedstawione w nurcie personali-
stycznym.

Sekcję prawnoetyczną, której przewodnictwo objął prof. dr hab. M. Pie-
chowiak, rozpoczął dr M. Urbańczyk (UAM) referatem nt. Filozoficzne pod-
stawy tolerancji religijnej w Europie. W rozważaniach odniósł się do Kazi-
mierza Wielkiego jako działacza na rzecz tolerancji oraz przede wszystkim 
do Johna Locka, którego przedmiotem zainteresowań była problematyka 
stosunków państwo–Kościół. Podkreślił, że wolność religijna nie jest bez-
graniczna, podobnie jak tolerancja. Zaznaczył jednak, że tolerancja to fun-
dament cywilizacji budowanej od wieków, a  jej brak powodował wojny. 
W odpowiedzi na referat dr. Urbaniaka prof. dr hab. M. Piechowiak dodał, 
że J. Lock głosił tolerancję dla wszystkich wyznań, ale nie dla katolików.

Następnie referat pt. Religia w społeczeństwie pluralistycznym przedstawił 
dr G. Francuz (UO). Zwrócił uwagę, że człowiek ma problem z uniwersali-
zowaniem praw, z tolerowaniem innych wyznawców. Jedynie samoświado-
mość swoich ograniczeń jest sposobem na opanowanie chęci nieakceptacji 
i nietolerancji dla osób niebędących w kręgu uznawanym za własny.

W dalszej kolejności ksiądz dr P. Sadowski (UO) wygłosił referat pt. Czy 
starożytni Rzymianie prześladowali tylko chrześcijan?, w  którym zwrócił 
uwagę, że ofiarami prześladowań byli nie tylko chrześcijanie, ale również 
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inne grupy wyznaniowe. Ksiądz Sadowski omówił w  swoim wystąpieniu 
prześladowania wyznawców Bachusa, Izydy, Żydów oraz manichejczyków. 
Podkreślił, że głównym motywem prześladowań, jakich dopuszczali się sta-
rożytni Rzymianie, była chęć ochrony jedności religii i  państwa, niektóre 
z prześladowań wpisywały się w politykę państwa, niektóre natomiast były 
wywołane emocjami.

Następnie T. Błoński (student UWr) przedstawił prezentację pt. Niewol-
nictwo w  Mauretanii. Zaznaczył, że niewolnictwo jest w  Mauretanii dzie-
dziczne, a niewolnikom wmawia się, iż służenie panu da im zbawienie.

W wystąpieniu pt. Problematyka prześladowania chrześcijan na przykła-
dzie Iranu, Indii J. Ignasiak (studentka UO) wskazała, iż w Iranie chrześci-
jan oskarża się o wystąpienie przeciw władzy, co może skutkować skazaniem 
na karę śmierci. Natomiast w Indiach pomimo konstytucyjnie gwarantowa-
nej równości i zakazu dyskryminacji na tle religijnym zwalcza się publiczne 
manifestacje innej religii niż hinduizm. Zmiana religii z hinduizmu na inną 
musi zostać zgłoszona odpowiednim organom.

Na zakończenie tej sekcji komunikat wygłosił prof. dr hab. K. Szewior, 
który zauważył, że nasila się zjawisko występowania z Kościołów katolickie-
go i ewangelickiego, a wartości takie jak Bóg i wiara straciły współcześnie na 
znaczeniu. Jako powody wystąpień z Kościoła profesor podaje m.in. chrzest 
wbrew woli, przymus rodziców, poczucie wyobcowania, skandale w Koście-
le oraz kwestie finansowe, tj. podatek kościelny.

Trzecia sekcja konferencji zatytułowana została: Męczeństwo chrześcijan 
w sztuce. Prowadzenie sekcji objął prof. dr hab. P. Maniurka. We wprowa-
dzeniu do problematyki sztuki męczeństwa profesor zauważył, że prześlado-
wania są częstym tematem w sztuce, jednak od samego momentu męczeń-
stwa musi upłynąć dużo czasu, aby artyści podjęli się jego przedstawienia. 
Z tego względu dzieł sztuki odnoszących się do współczesnych śmierci mę-
czeńskich jest niewiele, a  często też malarstwo zastępowane jest przez fo-
tografię. Ponadto w  poszczególnych epokach artyści przedstawiali śmierć 
męczeńską świętych na różne sposoby – w dziełach sztuki widoczne są in-
dywidualne kierunki i nurty artystyczne dominujące w danym czasie. Tym 
jednak, co łączy według profesora wszystkie wizerunki świętego na prze-
strzeni wieków, są jego atrybuty, zwykle narzędzia, które spowodowały jego 
śmierć. Po atrybutach można rozpoznać męczennika, nawet wtedy gdy po-
stać na obrazie czy w rzeźbie nie została przedstawiona. Rozkodowanie dzie-
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ła sztuki wymaga natomiast „ciekawości detektywistycznej”, która umożliwi 
rozwiązywanie zagadek w nim zawartych.

Wystąpienie mgr. S. Stockiej, D. Słomskiego, A. Trojnar (studenci UO) 
nt. Męczeństwo chrześcijan w sztuce obejmowało wybrane postaci męczen-
ników – ich życiorysy, śmierć i upamiętniające ich dzieła sztuki. Prezenta-
cję uporządkowano w kolejności chronologicznej według dat życia omówio-
nych świętych – starożytność chrześcijańska (św. Agata, św. Szczepan, św. 
Jakub Starszy, św. Julita i św. Cyryk, św. Andrzej), średniowiecze (św. Woj-
ciech, św. Ludmiła Czeska, św. Bonifacy Winfrid, św. Liwin z Gent, św. Julia 
z Korsyki), nowożytność (św. Paweł Mika i Towarzysze, Męczennicy kana-
dyjscy, Męczennicy z Gorkum, św. Fidelis z Sigmaringen, św. Jan Sarkander, 
św.  Jakub Alojzy de San Vitores, św. Melchior Grodziecki) oraz współcze-Melchior Grodziecki) oraz współcze-
sność (Wincent Lewoniuk i 12 Towarzyszy, św. Augustyn Schoeffler, św. An-
drzej Trãn an Dûng, św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Karolina Kózka, 
bł. Jerzy Popiełuszko).

W kolejnej prezentacji pt. Prześladowania chrześcijan przez pryzmat do-
świadczenia misyjnego w Jerozolimie autorstwa K. Arciszewskiej, T. Urbaniak 
(studenci UAM) ukazano efekty pracy i zdobytych doświadczeń podczas na-
ukowej podróży autorów do Jerozolimy w  2010  r. Prelegentki podkreśliły, 
że problem prześladowań chrześcijan widoczny jest szczególnie na grani-
cy izraelsko-palestyńskiej, gdzie dokonuje się długotrwałych odpraw, spraw-
dzania bagaży. Skutkiem prześladowań jest przykładowo niszczenie zabyt-
ków sztuki chrześcijańskiej, gdyż ze względu na trudności administracyjne 
nie prowadzi się ich konserwacji.

Po zakończonych pracach w  sekcjach przewodniczący poszczególnych 
sekcji przedstawili efekty pracy oraz główne zagadnienia będące przedmio-
tem toczonych w sekcjach dyskusji.

Na zakończenie konferencji wśród uczestników wywiązała się dyskusja, 
w której udział wzięli mgr P. Zamelski, prof. dr hab. A. Nowicka, dr hab. 
A.  Szymański oraz prof. dr hab. T. Sokołowski. Przedmiotem rozważań 
po raz kolejny była kontrowersyjna kwestia zdejmowania krzyża w  miej-
scach publicznych oraz członkostwo Turcji w Unii Europejskiej. Na pytanie 
dr. hab. A. Szymańskiego do pani prof. A. Nowickiej o los krzyża w Sejmie – 
czy powinny znaleźć się obok krzyża również symbole innych religii – pani 
Profesor stwierdziła, że nie ma uzasadnienia do tego w  aktualnym stanie 
prawnym w Polsce. Krzyż jako symbol nie może według pani profesor być 
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symbolem albo aktywnym, albo pasywnym. Tym samym zdjęcie krzyża by-
łoby naruszeniem art. 9 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności.

Profesor dr hab. S. L. Stadniczeńko dokonał podsumowania konferencji. 
Podkreślił, że jej celem było pobudzenie uczestników do refleksji nad praw-
no-etycznymi aspektami prześladowań chrześcijan w  kontekście rezolucji 
Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że dialog jest zaczynem pokoju i współ-
działania międzyludzkiego. Etyka, moralność powinny odgrywać w tym ob-
szarze szczególną rolę, bowiem prawo nie jest wystarczające w tym zakresie. 
Te dziedziny muszą współpracować przy dialogu międzykulturowym.

Aleksandra Wilk
(Uniwersytet Opolski)


